
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  224: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  224-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:01:05(  ؟ الدار صاحب على فماذا ذلك بسبب فمات اللص فلمسه والشبابيك ا$بواب فكھرب اللصوص يخاف رجل - 1

  ) 00:01:45(  ؟ للنساء النقاب لبس حكم ھو ما - 2

  ) 00:02:28(  ؟ بالجھل المسلم يعذر ھل - 3

  ) 00:04:10(  ؟ الحمام في الوضوء عند والتسمية ءالوضو حكم ما - 4

  ) 00:06:14(  ؟ المخروق الخف على المسح حكم ما - 5

  ) 00:06:46(  ؟ الصفوف لتسوية المساجد في الموجود الخط حكم ما - 6

  ) 00:07:31(  ؟. الشعر غير أخرى علمية جھود العتاھية أبي للشاعر ھل - 7

  ) 00:08:00(  ؟ المسجد في ثانية جماعة إقامة حكم ما - 8

  ) 00:09:52(  ؟ نفعل فماذا كافرة أو مسلمة ھي ھل نعلم وO ماتت امرأة - 9

  ) 00:12:01(  ؟. الكافر جنازة تشييع يجوز ھل -  10

 على الرد في)  الصحيحة ا$حاديث سلسلة في الضعيفة ا$حاديث(  المسمى عيسى محمود رمضان كتاب من قراءة -  11

  ) 00:13:39. (  ا$لباني

  ) 00:17:19(  ؟. تحلقھا فھل لحية لھا نبتت امرأة -  12

  ) 00:17:58(  ؟ العيدين بين الزواج حكم ما)  الھاتف عبر أسئلة(  -  13

  ) 00:18:30(  ؟ الرسالة طريق عن التعزية حكم ما -  14

  ) 00:19:08(  ؟. الرأس مكشوف بالناس اOمام ص\ة حكم ما -  15

  ) 00:23:40(  ؟ المسجد تحية تصلي أن المسجد دخلت إذا الحائض للمرأة يجوز ھل -  16

  ) 00:25:49(  ؟ O أو نفاس دم ينزل الذي الدم فھل جنينھا أسقطت امرأة إذا -  17

  ) 00:26:37(  ؟. ملحة لضرورة ربوي صندوق وھو)  اdدخار صندوق(  طريق عن سكن شراء يجوز ھل -  18

  ) 00:27:14(  ؟. اليوم الفضة زكاة دىتؤ كيف -  19

  ) 00:30:38(  ؟. القرآن حفظ مسابقة في المشاركة أجل من لنشرھا معينة لجريدة شمسية صورة إعطاء يجوز ھل -  20



  ) 00:32:14(  ؟ واجبة الزواج في الوالد استشارة ھل -  21

  ) 00:34:00) . (  استشار من ندم وO استخار من خاب ما(  حديث ضعف الشيخ بيان -  22

  ) 00:35:02(  ؟ الشرعي بالحجاب اOلتزام مع البيت خارج المرأة عمل حكم ما -  23

  ) 00:40:17(  ؟ للمسبل الوضوء إعادة في الوارد الحديث صحة وما ؟ المسبل ص\ة حكم ما -  24

  ) 00:45:13(  ؟ الكفار ب\د إلى بالمصحف السفر حكم بيان مع ؟ مصحف جيبه وفي الحمام يدخل من حكم ما -  25

  ) 00:51:54(  ؟.لھم أميرا أو مسئوO أحَدھُم واحد سكن في ساكنين شبان عدة نصب حكم ما -  26

  ) 00:52:32(  ؟ ومتناً  سنداً  التسابيح ص\ة صحة ما -  27

. (  صحيح غير ومتنه صحيحاً  الحديث إسناد يكون قد:  قولھم من المصطلح كتب بعض في ماجاء على الشيخ تعليق -  28

01:01:20 ( 

 

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

هناك رجل شيخي كان خياف من اللصوص يف الدار فكهرب الشبابيك بالكهرباء فجاء لص  :السائل 

  فمات ، طبعا الكهرباء مسكته حىت قضى عليه فماذا على هذا الرجل ؟

  .م أن الكهرباء يقتل فهو قاتل متعمد ، وإن كان ال يعلم فهو قاتل خطأ عليه إن كان يعل :الشيخ 

  .يف بعض االشكاالت عندنا يف مصر على احلجاب  :السائل 

  على إيش اإلشكال ؟ :الشيخ 

على احلجاب على النقاب نفسه حبيث ناس بقولوا إن النقاب بدعة وناس مستحب وناس بقولوا  :السائل 

  .شكال إنه فريضة فالناس يف إ

  .اجلواب يف كتاب احلجاب  :الشيخ 

  ...هو قرأ الكتاب بس  :السائل 

طيب حنن أجبنا عن هذا قلنا الذي يقول بدعة فهو خمطئ ، والصواب أنه أفضل ومستحب بالنسبة  :الشيخ 

  .للنساء جيوز الكشف والسرت أفضل ، هذا هو الوسط

  



  لو مسحت بالنسبة لعملية العذر باجلهل ؟ :السائل 

العذر باجلهل يا أخي خيتلف البارحة سألين عنه هاتفيا العذر باجلهل تارة يعذر وتارة ال يعذر ، وال  :لشيخ ا

فرق بني أن يكون األمر يف العقيدة أو أن يكون يف األحكام الشرعية ، قد يكون معذورا يف كل منهما وقد 

خر وهكذا ، و املناط أي العلة اليت يكون غري معذور يف كل منهما وقد يكون معذورا يف أحدمها دون اآل

توجب املؤاخذة أو ال توجبها إمنا هي مالحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو  غري معذور 

يعيش يف جمتمع إسالمي معروف احلكم يف هذا اتمع وذائع وشائع مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك ؛ 

جمتمع إما غري إسالمي حمض كاتمعات الكفرية وإما يعيش  فهذا غري معذور وبني شخص آخر يعيش يف

  يف جمتمع إسالمي امسا ؛ فحينئذ هذا يكون معذورا ألنه مل تبلغه احلجة عرفت الفرق ؟ 

  .نعم  :السائل 

بالنسبة للحمامات يف هذه األيام بكون فيها غرف املياه فما حكم الوضوء أو االستحمام فيها  :السائل 

  م اهللا ؟ويذكر ا اس

  دورة املياه أيش هي ؟ :الشيخ 

  يعين احلمام بالنسبة للمرحاض ؟ :السائل 

  ما هو اإلشكال مش فاهم ؟ :الشيخ 

  ذكر اهللا عزوجل داخل دورات املياه ؟ :السائل 

  أنت تقصد احلمامني يف الدور ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

زاوية مرحاض وجبانب آخر املغسلة اليت يتوضأ فيها ،  آه ، يعين مثال غرفة صغرية مرتين يف مرتين يف :الشيخ 

ال بأس من ذلك إطالقا ألن املشكلة إمنا هي أن يذكر اهللا عزوجل يف أثناء جلوسه لقضاء حاجته ، هذا هو 

احملظور فإذا هو انتهى من ذلك استنجى واسترباء وقام إىل املغسلة والبد من التسمية حينذاك فهذا ليس فيه 

ن هذا املكان ليس هو املرحاض ، هذا محام شايف ؟ املرحاض يف زاوية من هذا املكان فهناك أي شيء ؛ أل

إذا جلس لقضاء احلاجة ففي أثناء هذا اجللوس حيرم عليه ذكر اهللا عزوجل وإال قبيل ذلك البد من التسمية 

االستعاذة ؛ فإذا ما جلس  قبل أن يرفع ثيابه البد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه البد من التسمية والبد من

لقضاء احلاجة حرم عليه ذكر اهللا عزوجل إذا انتهى من ذلك ماذا يقول غفرانك ، إذا انتهى من هذا القول 

  وانتقل خطوة جلانب آخر من احلمام فيذكر اهللا ويفعل ما يشاء من األذكار ؛ واضح ؟

  ميسح على اجلراب ؟مساحة الشيخ بالنسبة للمسح على الشراب ممكن الواحد  :السائل 

  .ممكن  :الشيخ 



  حىت لو كان مقطوع ؟ :السائل 

  ولو كان مقطوعا وماذا تعين باملقطوع ؟ :الشيخ 

  .يعين خمروق  :السائل 

  .آه ، خمروق ولو كان خمروقا أخرق من جلده  :الشيخ 

  شد اخليط يف املسجد للصفوف ؟ :السائل 

  ...والسالم عليكم . ل املسلمني بسنة تسوية الصفوف هي بدعة يف العصر احلاضر وبسبب امها :الشيخ 

  إذا كان هذا الظن وارد فال ينبغي أن يقرأ كالم يشابه فيه بالقرآن ؛ فهمتين ؟ :الشيخ 

  شيخنا أبو العتاهية الذي يشعر بالشعر هل له أي أشياء يف اإلسالم كعلم ؟ :السائل 

  .بس ال نعرف أنه من العلماء لكنه من الشعراء  :الشيخ 

  

  ؟.. لو دخلت وكانت اجلماعة األوىل خلصت  :السائل 

  .ما يف مجاعة ثانية  :الشيخ 

  لو تقدمت وأقمت الصالة وجاء واحد ثاين ووقف جبانيب حىت يأمت يب ماذا أفعل ؟ :السائل 

  صلي لوحدك واعمل له إشارة أبعد أبعد ؛ عرفتها ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

ق يف األذان هنا لصالة الفجر مخس وعشرين دقيقة إىل ثالثني دقيقة كما قلت قلت قبل فيه فر  :السائل 

  أنت سابقا فيظهر الصبح قبل اخلمس والعشرين دقيقة ؟

  يظهر الصبح قبل ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .يظهر بعد وليس قبل  :الشيخ 

  .األذان يؤذن قبل الوقت املعروف  :السائل 

  .ع بعد نعم ، آه ؛ الفجر بطل :الشيخ 

  قبل الفرتة يلي أنت قلت يل عنها خبمس وعشرين دقيقة يصلي أنا السنة ؟  :السائل 

ال ، ال تصلي إال بعد األذان بنحو مخس وعشرين دقيقة إىل نصف ساعة حىت يدخل وقت الفجر  :الشيخ 

  .فتصلي السنة مث تصلي الفرض 

  بصلي يف املسجد اجلماعة األوىل صالة الفجر ؟ :السائل 

  .بعد مخس وعشرين دقيقة ال عليك أي نعم . ...مجاعة ثانية ما فيه  :شيخ ال



  

الذي نستطيع حنن أن نفيت عليه إذا كانت أعلنت إسالمها رمسيا كما يقولون ومنطلقها يف حياا  :الشيخ 

ا على مقتضى هذا اإلسالم فهي تدفن يف مقابر املسلمني ، صرحوا مجيعا أا مل تكن تصلي ، ابنها أخري 

  .بقول راحت إىل العمرة عند اختها جبوز ذهاا إىل العمرة بيحلة رؤية اختها 

  .بنتها : أبو ليلى 

آه ، بنتها ؛ املقصود فجوايب إذا كان منطلقها يف حياا بدل على إسالمها فهي تدفن يف مقابر  :الشيخ 

اا بدل على أن هذه كلمة قالتها ما املسلمني وال جيوز أن تدفن يف مقابر النصارى وإذا كان منطلقها يف حي

بتعرف شو الدوافع الشخصية اليت محلتها على أن تسلم أو أن تسجل نفسها أا مسلمة ويف حوادث كثرية 

من هذا القبيل ال ختفى على اجلميع فحينئذ ليس هناك قيمة هلذا االعالن ألن هذا قول غري مقرتن بالفعل 

هكذا يف القرآن الكرمي ، سألت ابنها كانت  ))ا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتو (( 

تروح على الكنسية يوم األحد ، يعطي جواب فيه حذر وبقول أنا ما شفتها فعلى ذلك جتتمعوا وبتصفوا 

  .حياا كيف كانت ، إن غلب على حياا أا مسلمة تدفن يف املسلمني وإال يف النصارى 

  

  ا أمثالنا من املسلمني بدخلوا مقابر النصارى وبقوموا يف دفنها ؟وظيفتن: أبو ليلى 

ال ؛ إا ما يف مانع لكن تشبيعها وكذا ما جيوز ؛ أنا ما بقول ادفنوها هنا أو هنا ألين ما بعرف   :الشيخ 

  .كيف كان منطلق حياا 

  .طيب شيخنا بالنسبة ألوالدها أو من يشاهدها يوميا : أبو ليلى 

  .ما أعطى جواب هو  :الشيخ 

أينعم لو مثال أن هذا الشريط مسعناهم إياه اآلن ونقول البنها والبنتها شو بتشهدوا عليها ؛ : أبو ليلى 

ألنكم ستسألون يوم القيمة عن هذه الشهادة فربئوا أنفسكم أمام اهللا فإن كانت معامالا وصالا وكذا 

انت معامالا وأسلوا وحديثتها وذهاا للكنيسة أو كذا مثل املسلمني فتدفن يف مقابر املسلمني وإال إذا ك

  .فتدفن يف مقابر النصارى وأنتم املسئولون عن هذا 

هذا أنا كالمي حنن ال نعرف عن حياا ، هم أعرف ؛ فإذا بيحكموا أا مسلمة عمال فتدفن يف  :الشيخ 

  .، حنن أعطيناهم املبادئ وبس  مقابر املسلمني وإال يف مقابر النصارى ؛ فاحلكم يصدر من عندهم

  

  .ألف وثالمثائة ومثان وسبعني ، إذا قلنا مثانني واآلن ألف وتسع مائة ومثانية  :الشيخ 

  .عشر سنوات : أبو ليلى 



ألف وثالمثائة واثنني وسبعني يعين مثان وعشرين سنة ذه الثمان وعشرين سنة إنسان يتعلم إنسان  :الشيخ 

 يعلم فيتغري فاإلنسان يف تطور ، ناس يتعجبوا أنه ليش أنا يف كتاب بصحح ويف  يطلع على ما كان يكن ال

كتاب بضعف ، يظنون أن العلم جامد ، بقول هلم يا مجاعة العلم ال يقبل اجلمود ؛ ولذلك أنا يف دراسة 

مستمرة حبط هوامش وبصحح و و إىل آخره ؛ فأنا بسرين أن واحد ينبهين على أخطائي لكن ليس ذا 

  .األسلوب ، هذا ألول مرة نرى امسه يف زمرة مؤلفني رضا حممود عيسى 

  .رمضان : أبو ليلى 

نعم رمضان حممود عيسى ؛ األحاديث الضعيفة يف سلسلة األحاديث الصحيحة ، شو بقول بعد  :الشيخ 

  . إىل آخره  ...إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره " املقدمة يلي هي 

  

  نبت هلا حلية أو نبت يف وجهها شعر ؟ امرأة :السائل 

  .صحة وعافية  :الشيخ 

  .يعين ما تزيله  :السائل 

كنت مشغوال ببدء التحقيق بتفسري ابن كثري لبيان صحيح األحاديث من   "يقول  ...صحة وعافية  :الشيخ 

يث الصحيحة ضعيفها ولكن أحد اإلخوة الكرام جزاه اهللا خريا اقرتح علي أن أراجع كتاب سلسلة األحاد

للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ألن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذوا بثقة تامة على أا حمققة 

وصحيحة ؛ وهذا خطر جسيم فقلبت صفحات سلسلة األحاديث الصحيحة فوجدت ا أحاديث ضعيفة 

عظيم أن حيكم على احلديث فعزمت إن شاء اهللا على مجعها مث طبعها لنبينها للناس ؛ فقد شعرت أنه أمر 

إنين أعاهد اهللا أن أكون حمايدا يف حتقيقي  : "يقول " الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف 

العلمي وأن أكون منصفا وإنه من املؤسف واحملزن أن من الناس ـ وشوفوا املبالغة والغلو ـ من الناس من 

  ....ضعون حتقيقام العلمية لذلك يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم بل خي

   ...بعض النساء هلم شعر مثل اللحية  :السائل 

  .اآلن سأل السائل  :الشيخ 

  عن هذا السؤال ؟ :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  ما هي اإلجابة ؟ :السائل 

  جمتمعني الظاهر أنتم ؟ :الشيخ 

  .وال واهللا أنا ما أدري أن أحدا سأل  :السائل 



  .بل دقيقة اآلن ق :الشيخ 

  ما هي اإلجابة ؟ :السائل 

  .قلنا ما جيوز حلقها وقلنا له فيها عافية : سائل آخر 

  حىت لو كانت طويلة ؟ :السائل 

  .حىت لو كانت مثل حليتك ، إذا كانت لك حلية  :الشيخ 

  ...نعم يل حلية ،   :السائل 

  

  األضحى ال جيوز الزواج وحكمه مكروه ؟طيب يا شيخ يف بعض الناس بقولوا بني العيدين الفطر و  :السائل 

  .ال ليس مكروه  :الشيخ 

  هل جتوز التعزية بورقة أو بكتاب أو برسالة ؟ :السائل 

  ليش ما بروح يعزيه يف حمله يف متجره يف جامعه ؟ :الشيخ 

  .لنفرض أنه كان يف مكان بعيد مثال يف السعودية  :السائل 

  .والرسالة  إذا افرتضت هيك فعزيه بالكتاب :الشيخ 

  

بعض اإلخوة يصلي بالناس بدون عمامة ، وبقول إن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم صلى بال  :السائل 

  .عمامة ومتخذ هذا الوضع عادة  ؟ 

  ميكن أنك تقصد أنه بقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعين مش بدون عمامة ؟ :الشيخ 

  . أنا وا هللا عرفت بدون غطاء رأس :السائل 

  أنت شو تقصد وهو ماذا يقصد ؟ :الشيخ 

  .العمامة هي اليت يضعها على رأسه سواء كانت طاقية أو حطة أو شيء آخر  :السائل 

  الطاقية اهللا يهديك أنت وإياه ليس امسها عمامة ، فما هو سؤالك ؟ :الشيخ 

  .بدون غطاء الرأس باملرة  :السائل 

  .عم ، لفت ودروت وقلت عمامة أو طاقية ها ، قلت لك تقصد هيك ما قلت ن :الشيخ 

  .ساحمين يا شيخ  :السائل 

يساحمكم اهللا على تضيع وقتنا ، الرسول عليه السالم ما نقل عنه إال يف حديث ضعيف ال تقوم به  :الشيخ 

حجة أنه صلى والقلنسوة وهي الطاقية أمامه سرتة ، وهذا ضعيف ال تقوم به حجة أما أنه صلى بطاقية أو 

وة وليس عليها عمامة فهذا ممكن ألن هذه عادة الرسول عليه السالم فكان يلبس ما تيسر له تارة طاقية قلنس



بدون عمامة ، تارة عمامة بدون طاقية ، تارة عمامة على قلنسوة وهكذا ، واألمر فيه يسر ولكن ليس فيه 

ليه الصالة والسالم أن تصنع وليس فيه تكلف ، الذي يتيسر يلبسه على رأسه لكن مل يكن من هديه ع

ميشي يف الطرقات حاسر الرأس ، وبالتايل مل يكن من هديه عليه الصالة والسالم أن يصلي حاسر الرأس 

  .واضع  

  نعم ؛ هذا الرجل الذي يصلي حاسر الرأس ومتخذها عادة حكمه ؟ :السائل 

  ...مكروه خالف السنة نعم  :الشيخ 

  .أحتدث معك من اجلزائر  :السائل 

  ...أهال ، الوقت عندي أغلى من الذهب كما تعلم خاصة احلديث مع املشايخ  :يخ الش

  .نعم تفضل يا أخي عجل  :الشيخ 

املرأة حائض ، النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أجاز هلا أن تدخل املسجد غري أن ال تطوف  :السائل 

  بالبيت فهل تصلي حتية املسجد أم جتلس ؟

  .، ال جيوز هلا أن تصلي ، جتلس يف املسجد دون أن تصلي جتلس بدون صالة  :الشيخ 

  ما هو الدليل ؟ :السائل 

اصنعي ما يصنع الحاج غير أن ال تطوفي ( الدليل ما ذكرته يف احلديث وهو يف صحيح البخاري  :الشيخ 

باحه فماذا يصنع احلاج ؟ يدخل املسجد ويصلي ويطوف وجيلس ويقرأ القرآن ، كل ذلك مما أ )وال تصلي 

  .الرسول عليه السالم هلا ولكنه استثىن من اإلباحة الصالة والطواف بالبيت 

  مبثل هذا احلديث النبوي الشريف ال جيوز هلا أن تصلي ؟ :السائل 

أيوة وهناك أحاديث أخرى يف أن املرأة ال تصلي وال تصوم ولكنها تقضي الصوم وال تقضي الصالة  :الشيخ 

 .  

  

  أة إذا أسقط فهل يعد الدم الذي ينزل منها فهل يعترب دم نفاس أم ال ؟بالنسبة للمر : السائل

  .طبعا هو دم نفاس ، وال تطهر حىت ترى القصة البيضاء  :الشيخ 

  يعين يعترب دم نفاس ؟ :السائل 

  نعم :الشيخ 

؛ أسكن مع إخوة يف شقة فيها ثالث غرف كل واحد منهم متزوج وله أبناء وأحد اإلخوة سكري  :السائل 

  فهل جيوز له يف هذه احلالة أن حيصل على سكن بطريقة صندوق االدخار وهو ربوي ؟

  .ال جيوز  :الشيخ 



  وال حىت للضرورة وال شيء ؟ :السائل 

  .ال جيوز  :الشيخ 

  كيف يكون نصاب الفضة ؟  :السائل 

  .الفضة ال قيمة هلا اليوم حتول على ما يعادل الذهب  :الشيخ 

  .إمام مسجد  بالنسبة فيه :السائل 

  .أين  :الشيخ 

  .يف مصر  :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

فقال إا علّي عهدة ومنع الناس من االنتفاع  ...مجع الكتب ووضعها يف مكان وليكن مثال يف  :السائل 

  وفيها تفاسري وفيها كتب نافعة هل جيوز سرقتها ؟

  ينقلها إىل ؟ :الشيخ 

  .لينتفع ا  ...إىل مكان  :السائل 

  .مسعتين ما أسألك  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  أقول لك ما أقول أسرقها لكن ينقلها إىل أين جيبه إىل داره ؟ :الشيخ 

  .نفس املكان  :السائل 

  .كيف نفس املكان   :الشيخ 

  يف املسجد ؟ :السائل 

  إذا كيف تقول يسرقها وهو ينقلها إىل املسجد ؟ :الشيخ 

  قها منه انتفع ا ؟يعين هل جيوز أنا أسر  :السائل 

  أنا أقول لك يسرقها ويضعها أين ؟ :الشيخ 

  ...يف  :السائل 

  ال حول وال قوة ، والشوال حيملها إيل أين ؟ :الشيخ 

  .إىل املسجد إىل الدار ما خيرجها من اجلامع ولكن أبعدها من أيدي الناس اليت تنتفع ذه الكتب  :السائل 

  يهديك ؟يا أخي وضعها أين اهللا  :الشيخ 

  .وضعها يف بيته  :السائل 

  .هذا أنا أقول لك ، ملاذا هو وضعها يف بيته  :الشيخ 



  .على أا عهدة عليه  :السائل 

  يعين أنت تعنين أن هذه الكتب ال ينتفع ا رواد املسجد ؟ :الشيخ 

  طيب أال يوجد مسجد آخر ينتفعون به ؟ :السائل 

  .يوجد مسجد آخر ينتفعون به  :السائل 

  آه ، يوجد أو ال يوجد ؟ :الشيخ 

  .يوجد  :السائل 

  .واضح . إذا السرقة حرام كاألصل  :الشيخ 

  .واضح  :السائل 

  وهل جيوز نشر الصورة يف اجلرائد اليومية ؟ :السائل 

  يعين فكرك يلي بطبعوا اجلرائد حبللوا وحبرموا حىت تسأل جيوز أو ال جيوز ؟ :الشيخ 

  .م بس نسأل ألنفسنا حنن حنن ليس دعوة  :السائل 

  أنت تقول نشر يعين أنت تقصد هل جيوز شراء اجلرائد ؟ :الشيخ 

ال أعين شراء اجلريدة ، أعين أنه يف مسابقة معينة ولتكن حفظ القرآن الكرمي فطلبوا مين صورة  :السائل 

  ؟ينشروا يف اجلريدة الرمسية ألين جنحت يف هذه املسابقة ؛ فهل جيوز نشر الصورة 

  إذا أنت تعين هل جيوز أن تعطيهم صورة لك لكي ينشروها ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .أين سؤالك وأين واقع أمرك ما جيوز ما جيوز  :الشيخ 

  ال جيوز ؟ :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  .جزاكم اهللا خريا  :السائل 

  ؟ وأنت حينما تنجح ماذا تقصد بالنجاح تقصد دار الدنيا أم اآلخرة :الشيخ 

  .اآلخرة طبعا  :السائل 

  .إن شاء اهللا والسالم عليكم  :الشيخ 

  هل استشارة الوالد أو استئذان الوالد يف مسألة الزواج واجبة ؟... :السائل 

  املستشري أعزب ؟: الشيخ  

  .نعم  :السائل 

  ما دخل الدنيا بعد ؟: الشيخ  



  .لسى  :السائل 

ألن هذا فرض ، ال حاجة إىل االستشارة ألن الزواج يف اعتقادي  لسى ؛ هذه ال حتتاج إىل استشارة :الشيخ 

  .فرض وليس سنة فقط 

  ألن اإلنسان إذا خشي على نفسه العنت ؟ :السائل 

أيوه ، أيوه ، خشي من باب أوىل ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يقول كما يف  :الشيخ 

الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  يا معشر الشباب من استطاع منكم( : الصحيحني 

، فإذا كان الولد البار مستطيعا للزواج فعليه أن يطيع نبيه عليه )ومن لم يستطع فعليه صوم فإنه له وجاء 

  .السالم قبل أن يطيع أباه أو أمه 

  هل االستشارة تدخل يف باب االستحباب يف االستشارة ؟ :السائل 

 

( حال االستشارة خري كما قيل وقد روي حديثا وال يصح إسناده ولكنها حكمة  ال بأس على كل :الشيخ 

االستشارة مفيدة وخباصة استشارة  )ما خاب من استخار وال ندم من استشار وال عال من اقتصد 

  . الوالدين وقد خيتاران لك صاحبة الدين واخللق 

  .أرجوا أن تدعوا لنا بالتوفيق  :السائل 

  ...التوفيق والسعادة يف الدنيا واآلخرة  أرجوا لك :الشيخ 

  ..لكن حنن مع ذلك نقول إن هذه الغرابة : يتابع قوله السابق  :الشيخ 

  

  سؤال صغري لو مسحت ؟ :السائل 

  .كربه ، كربه حىت يكرب األجر   :الشيخ 

  هل جيوز للرجل أن يسمح لزوجته أن خترج للتدريس بلباس شرعي ؟ :السائل 

  ىل هنا كامل ؛ لكنه ينقصه أين مكان التدريس وهل ختالط الرجال أم ال ؟السؤال إ :الشيخ 

  .ال ختالط الرجال  :السائل 

  يعين هي مدرسة بنات وال يأتيهن الرجال ؟ :الشيخ 

  .نعم مدرسة الرجال وال يأتيهن الرجال  :السائل 

  إذا كان ذه القيود فيجوز ولكن املعاش كيف هو معاشها راتبها ؟ :الشيخ 

  .من الوزارة  :السائل 

  ال ، ليس هذا السؤال ؛ راتبها من يتمتع به هي أم أنت ؟  :الشيخ 



  .هي و زوجها  :السائل 

  وهل هي راضية ؟ :الشيخ 

  .هي راضية  :السائل 

  ال بأس بذلك ؛ لكن هل هلا أوالد ؟ :الشيخ 

  .هلا أوالد  :السائل 

  من يقوم على شئوم ؟ :الشيخ 

  .طبعا الوالد  :السائل 

آه ، هنا انعكست اآلية ، الوالد وزير خارجية والزوجة وزرية داخلية فاآلن عكستم النظام اإلهلي ،  :الشيخ 

يعين أنا خايف يأيت يوم يصري وزير اخلارجة يلي هو الزوج ينفخ ويطبخ ويكنس وهي خترج وتعلم وبتصري 

  .وزيرة اخلارجية 

   ...وهو بصري وزيرة الداخلية ،  :السائل 

هذا قلب للنظام اإلهلي وال جيوز ، أما لو كان يف أول الزواج أو كان قد ابتلي بالعقم وهللا يف خلقه  :الشيخ 

شئون وحكم وهي متحجبة وملتزمة وال ختالط الرجال فينفع اهللا ا البنات ؛ أما وهلا أوالد فيجب أن تقوم 

م بعمل خارج الدار ، الدار للنساء وليست على تربية أوالدها وجيب على الرجل أن حيقق وزارته بأن يقو 

وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية (( : للرجال ، ولذلك قال رب العاملني يف القرآن الكرمي 

واآلية يف حكمني قد يتالزمان وقد ينفكان ، فقد ال خترج وتتربج تربج اجلاهلية األوىل ولكنها خترج  ))األولى 

ة ملحة ؛ فاألصل يف املرأة كما يقول بعض العلماء السالفني احملققني األصل يف بدون ضرورة أو بدون حاج

النساء اجللوس ويف الرجال الربوز ؛ واآلن تنعكس اآلية يف هذا السؤال الذي فيه بعض املواصفات الطيبة 

خالف الشرع  فضال عن واقع كثري من النساء اليوم حيث يعملن يف الدوائر ويف املعامل واملصانع ؛ وهذا كله

؛ إذا إن كنت تسأل عن نفسك وزوجتك فامرها أن تلزم دارك وأنت تفتش عن عمل لك ؛ وإن كنت تسأل 

  .عن صاحب لك فبلغه ، وأنا أكلفك بأن تبلغ ما مسعت وما علينا إال البالغ والسالم عليكم 

لك أنا أقول إلخواننا الذين دوالب العلم دائر وماشي إىل يوم ما ينتهي علم احلديث أبدا ؛ لذ ... :الشيخ 

يطبعون كتبنا ، هذا الكتاب بني يدي كنت أحتدث مع أخينا هذا وهو املسمى بأمحد أبو ليلى من إخواننا 

  .يف الزرقاء فبني يدي اآلن الد األول من سلسة األحاديث الصحيحة أهيئه للطبعة اجلديدة 

  . أكلمك يا شيخ من السعودية من منطقة اجلبيل :السائل 

  أين تقع اجلبيل هل يف الشرقية ؟ :الشيخ 

  .نعم باملنطقة الشرقية  :السائل 



  .أهال وسهال ومرحبا  :الشيخ 

شيخ أحسن اهللا إليك بالنسبة حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  ...أخوكم يف اهللا حممد اهلاجري ، :السائل 

ذي قال له أعد وضوءك ، بالنسبة للمسبل الذي رواه أبو داوود على شرط مسلم الذي فيه الرجل املسبل ال

  هل تبطل صالته يا شيخ وما صحة هذا احلديث ؟

آه ، قطعت علي استدراكي عليك ، قطعت علي استدراكي عليك ، قطعت علي استدراكي الذي  :الشيخ 

  .مهمت به عليك 

  الصحة ؟ :السائل 

تعلمنا من أهل العلم التأويل فرع  أيوه ، فكان ينبغي أن تسأأل عن الصحة قبل كل شيء ألنا :الشيخ 

التصحيح ، إذا صح احلديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدل ؛ أما إذا ثبت ضعفه فحينئذ يقال  

أي احلديث الضعيف ال ينبغي أن نشغل  "هذا امليت ال يستحق هذا العزاء " كما يقال يف بعض البالد 

ضوع بالقول بأنه حديث ضعيف ، فيه رجل جمهول ؛ ولذلك نقول أنفسنا بالتفقه فيه وإمنا نستأصل املو 

املسبل إزاره هو آمث أشد اإلمث كالذي يتختم بالذهب ؛ لكن هو آمث وصالته صحيحة ألننا أيضا تعلمنا من 

وآخر  ...أصول الفقه أنه ال جيوز إبطال صالة رجل مسلم جاء بأركاا وبشروطها رد أنه ارتكب إمثا حمرما 

، صلى صالة صحيحة ولكنه أتى بإمث كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إىل شيء من مفاتنها هذا  سيئا

آمث لكن ليس عندنا دليل يف الشرع يلزمنا بل جييز لنا أن حنكم على صالته بالبطالن رد أنه ارتكب هذا 

واضح . صالة املسبل إزاره احلرام ؛ خالصة القول احلديث ضعيف واإلسبال حرام لكن ال دليل على بطالن 

.  

  .أحسن اهللا إليك  :السائل 

  .وإليك  :الشيخ 

  دخلت املسجد فوجدت اإلمام مسبل هل أصلي خلفه ؟ :السائل 

وملاذا ال تصلي خلفه مادام أنك عرفت بأن الصالة صحيحة ؛ لكن بديل أن تسأل هل تصلي  :الشيخ 

ما تفعل كما كان أصحابك يفعلون يف أمراءهم   خلفه عليك أن تنصحه وأن تذكره باليت هي أحسن لكن

تلك األيام يلي كان الشيخ العامل يشوف األمري وعباءته كثوب املرأة جيرها  ...كما يقولون عندنا يف سوريا 

على األرض جرا فيأخذ املقص ويقصه ، ما فيه ضرورة ملثل هذه الشدة يف املعاملة لكن الكلمة الطيبة تعمل 

صحه وأن ال يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته ، هذا الذي أنصح به ؛ أما إن الصالة فهي عملها فعليك أن تن

  .صحيحة 

  



  إذا دخلت احلمام وكان يف جييب القرآن فهل علّي بذلك حرمة ؟ :السائل 

  ال حرمة مادام أن القرآن يف جيبك مكنون حمفوظ ؛ واضح ؟ :الشيخ 

  ما هو الدليل ؟ :السائل 

  على ما أقول ؟ هناك دليل  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  تسأل هل هناك دليل على ما أقول ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

الدليل ليس على من يتمسك باألصول والقواعد العلمية الفقهية وإمنا الدليل على : آه ، اجلواب  :الشيخ 

وز اخلروج عنه إال بدليل من خيالفها ، لعلك تعلم مثلي أن األصل يف األشياء اإلباحة وأن هذا األصل ال جي

شرعي ملزم ؛ فيقال القاعدة كذا ولكن استثين منها كذا ، هذا االستثناء ال وجود له البتة وإمنا هناك اآلية 

فإذا كان القرآن املصحف الكرمي كما قلت يف  ))ومن يعظم شعائر اهللا فإنها من تقوى القلوب (( املعروفة 

هانة وال فرق عندي بني مسلم ال حيفظ القرآن عن ظهر قلب وبني اجليب غري ظاهر فليس فيه شيء من اإل

مسلم حافظ للقرآن فكالمها سواء حينما يدخالن بيت اخلالء ، هذا الذي املصحف كالم اهللا يف جيبه 

وذاك كالم اهللا يف صدره فكالمها سواء ؛ فال حرج يف ذلك أبدا وإمنا احلرج إذا كان املصحف ظاهرا ففي 

  ها نوع من اإلهانة للمصحف اليت ال تليق بتعظيم شعائر اهللا عزوجل ؛ هل عرفت دليلي ؟هذه الصورة في

نعم ؛ مسعت من نقل عنك وال أدري هل نقلهم صحيح أم قد زادوا فيه أم أخلوا وقالوا بأنكم قلتم  :السائل 

وأن الرسول صلى اهللا  ))ما كان ربك نسيا (( إن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 

عليه وسلم وصى بأن ال يؤخذ هذا القرآن لبالد الكفر ، ووصى كيفية دخول بيت اخلالء فمن باب أوىل لو  

كان يف ذلك حترمي أمرنا الرسول بعدم الدخول باملصحف إىل احلمام ؛ هل هذا النقل عنكم يا شيخ صحيح 

  ؟

ل ذا التفصيل غري صحيح ؛ لكن هذا التفصيل الذي أوال أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النق :الشيخ 

  نقل عين هل خيالف ما مسعت آنفا مين ؟

  .ال ، بل الكالم موافق ملا قلت  :السائل 

فإذا دعك والتفصيل ؛ لكن شيء من ذلك التفصيل أنا أقول به فقد جاء يف الصحيحني من  :الشيخ 

  ...حديث عبد اهللا 

  .أستأذنك  عفوا يا شيخ معذرة مل :السائل 

  مباذا ؟ :الشيخ 



  .مكاملتنا مسجلة  :السائل 

  .خري نور على نور إن شاء اهللا ولو مل تستأذن  :الشيخ 

  .جزاكم اهللا خري  :السائل 

وإياك ؛ أقول جاء يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنهما  :الشيخ 

ويف رواية  )يه وآله وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو نهى رسول اهللا صلى اهللا عل( : قال 

، فهذا احلكم الشرعي هو مقرون )ال تسافروا بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ( ملسلم 

ذلك يعين أن النهي ليس مطلقا ، النهي عن السفر بالقرآن أو باملصحف إىل  ...يف احلديث بعلة احلكم ، 

يا مطلقا أو عاما وإمنا هو مقيد باخلوف من أن يناله العدو ؛ واملقصود بالنيل هنا ليس  أرض العدو ليس

هو اللمس فقط وإمنا هو الطعن والتمزيق واإلهانة وحنو ذلك ؛ فإذا أمنا هذه اخلشية جاز لنا أن نسافر 

ىل الكفار ؛ فإذا كان باملصحف إىل أرض العدو وإال سددنا طريق الدعوة إىل اهللا عزوجل برتك نقل كالمه إ

هذا احلديث ينهي عن السفر باملصحف إىل أرض العدو هلذه العلة معىن ذلك أنه جيوز لنا أن نسافر 

باملصحف إىل أرض العدو وقد يكون يف جيوبنا كما أنت سألت عنه آنفا وقد يضطر أحدنا أن يدخل 

قا ملا عرفت من أن األصل يف األشياء احلمام أو املرحاض فإذا كان حمفوظا مكنونا فال بأس من ذلك إطال

  اإلباحة ، وعرفت أنه ال ي عن ذلك إطالقا ؛ هل انتهيت من أسئلتك ؟

حنن جمموعة شباب نسكن يف بيت ، أحدنا يف البيت وليناه أمرنا لنرجع له يف بعض األمور يعين  :السائل 

  هل يف ذلك حرج ؟ نرجع له إذا صار علينا أمر أو هذا كمسئول عنا أو كويل أو أمري ؛

  .ال حرج إذا مل يقرتن يف ذلك البيعة املزعومة يف هذا الزمان لعديد من األمراء واحلكام  :الشيخ 

  .يعين ليس هناك بيعة لكن نرجع إليه يف أمورنا  :السائل 

اتكم نعم هذا تنظيم مأمورين به كالعامل ترجعون إليه يف فتاويكم بل كاخلادم ترجعون إليه يف حاج :الشيخ 

فضال عن احلكيم ترجعون إليه يف معاجلة أموركم ؛ لكن ال بيعة يف اإلسالم إال لواحد من بعد الرسول عليه 

  .السالم وهو خليفة اإلسالم 

فقال ال يكون فيما بيننا بيعة وال كان يف شيء من هذا ، قال ال يكون أمريان يف منطقة  ... :السائل 

  ...شيء من هذا ؛ فقلنا إمنا نرجع إليه كولينا يف البيت واحدة ، ما بايعناه على خالفة أو 

هذا القائل ينكر حقيقة شرعية وواقعية أي الزوج ليس أمريا على الزوجة ألنه ال أمريان يف بلدة  :الشيخ 

  .واحدة 

فقلت هلم ذلك قال ذلك الشخص وضعه ويل األمر فوضع ذلك األمري يف منطقته ؛ قلت له هذا  :السائل 

ضعه ويل األمر لكي يدير أمور البالد لكن حنن يف بيتنا جمموعة من الرجال لعمل حلكم العمل ، الشخص و 



جعلنا رجل لرتتيب أمورنا يف البيت حىت نستفيد منه يف شراء بعض األغراض سواء كانت منزلية أو سواء 

  نكاره صحة ؟بعض أمور الدين اليت منا آلخرتنا أو من هذا القبيل فأنكر علي يا شيخ فهل يف إ

  .ال ، ال صحة  :الشيخ 

  الصحة يف انكاره ؟ :السائل 

  .أي نعم فإذا عزمت فالزم  :الشيخ 

  طيب لفظ يا أمري هل جيوز يعين نرجع له ذا اللفظ ؟ :السائل 

ال ، هذا اللفظ ال يستعمل ألنه سيتخذ حجة عليكم ولعل هذا هو السبب يف انكار ذاك املنكر  :الشيخ 

  .عليكم 

  طيب يا شيخ حنن بعد أسبوع أو أسبوعني قادمون إىل األردن هل تعطينا عنوانكم ؟ :ائل الس

أهال وسهال وأبو ليلى يريد أن حيكي معك ، بعد التحية والسالم يا أخي أنا أرسلت لكم أشرطة  :الشيخ 

  وصلتكم ؟ على اجلبيل من كلمات شيخنا اهللا جيزيك اخلري يف بداية الشريط أشرطة اهلدى والنور ؛ هل

  أرسلتها إىل من ؟ :السائل 

  .لبعض احملالت املوجودة يف اجلبيل : أبو ليلى 

  الصديق أم ابن تيمية ؟ :السائل 

ال أدري ، على كل إذا تريد عندي جمموعة كبرية لشيخنا من األشرطة اتصل معي اليوم أو غدا : أبو ليلى 

  .الزرقاء  985317على هذا التليفون يف الزرقاء من اليمني إىل اليسار 

  ما امسك ؟ :السائل 

  .حممد أبو ليلى : أبو ليلى 

  .إذا جئتم إن شاء اهللا عنواين عمان ، ماركا اجلنوبية قرب مدرسة البنات الثانوية وبس  :الشيخ 

  أليس بالقرب من جبل اهلمالن ؟ :السائل 

يننا وبني املدرسة حنو مئة مرت أو مئة هو جبل مهالن قريب منا ؛ لكن هذا العنوان أقرب إلينا يعين ب :الشيخ 

  .ومخسون مرت مش كيلوا مرت 

  .طيب أثابكم اهللا  :السائل 

  .أهال وسهال ، وإذا أشكل عليكم األمر تتصلون بنا هاتفيا ويكون رقمنا معكم إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا  :السائل 

  .ته وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركا :الشيخ 

كنت نراجع نتدارس صالة التسبيح لبعض طلبة العلم كأم يقولون يف هذا احلديث شيء   ... :السائل 



وعند ما تدارسنا السند كانوا يتكلمون عن املنت ويذكرون عن املنت قدح فيه ؛ ألن هذه الصالة مل يأت هلا 

  هيئة سابقة وال معتادة ؛ السؤال هل أحد تكلم يف املنت ؟

  .كلم بعضهم كما نقلت عن بعضهم ت :الشيخ 

  .يعين تكلم يف املنت  :السائل 

ما أقول تكلم يف املنت ، أقول تكلم بعضهم كما تكلمت أنت عن بعضهم يعين قالوا إن هذه  :الشيخ 

  .الصالة ختالف هيئات الصالة املعروفة الثابتة ، هذا هو الذي قالوه 

  الفن ؟من من املشهورين املعروفني يف هذا  :السائل 

  .أمامنا ابن تيمية ، ومن قبله ابن اجلوزي  :الشيخ 

  رواه يف املوضوعات ؟ :السائل 

أيوه ، لكن كالمهم مردود ألن هذه العلة علة عقلية منطقية وال قيمة هلا يف نقد املتون احلديثية ،  :الشيخ 

صالة متيزت عن كل لعلك تذكر معي صفة صالة الكسوف وإا ركعتان ، يف كل ركعة ركوعان ؛ فهذه 

الصلوات املعهودة ؛ فماذا يضر بعد ثبوت احلديث بذلك عن الرسول عليه السالم ، على رغم خمالفة احلنفية 

هلذه الكيفية فما يضر هذا النقد إطالقا ، جيب على كل حديثّي يتوجه إىل نقد األحاديث أن يكون نقده 

مل يثبت احلديث حديث ما من حيث إسناده  إياها من حيث إسنادها ال من حيث متوا ؛ ولكن إذا

  .حينئذ يتوجه الناقد إن كان عنده منطق إىل نقد املنت أيضا فيصبح احلديث ضعيفا سندا منكرا متنا 

وإياك أن تغرت أنت أو غريك مبا جاء يف مقدمة ابن الصالح وغريها من كتب املصطلح إنه قد  ... :الشيخ 

ري صحيح ، إياك مث إياك ألن هذا الكالم على إطالقه ليس صحيحا يكون إسناد احلديث صحيحا ومتنه غ

يف واقعه والبد من ترقيعه بتأويله حىت يستقيم الكالم وذلك بأن يعين إسناده صحيح بغض النظر عن بعض 

شروط السند الصحيح اليت منها أن ال يشذ وال يعل ؛ فقد يكون اإلسناد قال فيه فالن إسناده صحيح وهو 

علة جلية ، وعلة خفية ؛ والعلة الثانية هي : والعلة تنقسم إىل قسمني  ...ه مل تتبني له العلة ؛ معذور ألن

اليت ختفى على كثري من العلماء فضال عن غريهم ؛ فإذا قال قائلهم قد يكون إسناد احلديث صحيحا فهو 

ال وجود له يف الدنيا ؛ إذا ذا التأويل أما إسناد صحيح سامل من أي علة ويكون املنت منكرا ضعيفا هذا 

عرفت هذه احلقيقة فينبغي كما قلت آنفا أن يتوجه الناقد إىل احلديث بنقد اإلسناد ، فإذا سلم السند سلم 

  ...املنت وإال فتحنا طريقا 

  

  


